
         Zápisnica č. 5/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.07.2022 v zmysle zákona č. 

369/1992 Z.z. o obecnom zriadení 

  Program zasadnutia:  

    

 1/   Otvorenie - Megnyitó 

 2/   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice – Az ülés jegyzőkönyv vezetőjének  

       és hitelesítőinek jóváhagyása 

 3/   Schválenie programu rokovania - Az ülés programjának jóváhagyása 

 4/   Voľba návrhovej komisie - Javasló bizottság jóváhagyása 

 5/   Kontrola plnenia uznesení – Határozatok teljesítésének ellenőrzése  

 6/  Schválenie záverečného účtu obce Malé Dvorníky za rok 2021 – A község  zárszámlájának 

       a jóváhagyása 2021-es évre 

 7/  Prerokovanie žiadosti o zmenu územného plánu - Investment Projekt Lyra, spol. s r.o. -  

       kérvényének a megtárgyalása a felufejlesztési terv változtatására 

 8/  Prerokovanie žiadosti  - Investment Projekt Lyra, spol. s r.o. -  kérvényének a            

       megtárgyalása 

 9/   Prerokovanie predaja pozemkov pre Ing. Oto Csiba, a manž. Bc. Rita Csiba Fekete –        

       Telekek eladásának a megtárgyalása  

  10/  Rôzne, diskusia – Egyéb, vita 

             11/  Schválenie návrhu uznesenia - A határozati javaslat jóváhagyása 

             12/  Záver – Befejezés 

 

 K bodu č. 1 

 Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 Počet prítomných poslancov je 8. Poverený zástupca starostu obce Ladislav Pálffy  

 privítal prítomných. Skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

   

 K bodu č. 2  

 Za zapisovateľa zápisnice bol vymenovaný Attila Méry.  Za overovateľov zápisnice boli 

 jednohlasne schválení poslanci Gabriel Bazsó a Peter Madarász.  

 

 Hlasovalo :         8 poslancov                    Za: 8             Proti : 0               Zdržali sa: 0 

  

 K bodu č. 3 



  Poslanci jednohlasne schválili navrhnutý program rokovania. 

  Hlasovalo :    8 poslancov   Za :  8                     Proti : 0             Zdržali sa: 0 

 

 K bodu č. 4 

 Za členov návrhovej komisie boli zvolení  Jozef Karácsony a Tibor Szabó.  

 Hlasovalo :      8 poslancov   Za : 8               Proti : 0     Zdržali sa: 0 

 

 K bodu č. 5 

 Poverený zástupca starostu obce Ladislav Pálffy podal správu o plnení uznesení 

 predchádzajúcej schôdze. Konštatoval, že uznesenia boli plnené. 

 

 K bodu č. 6 

  Obecné zastupiteľstvo prerokovalo  záverečný účet obce Malé Dvorníky za rok 2021 a po 

  prerokovaní záverečný účet obce za rok 2021 bol vrátený účtovníčke obce na prepracovanie.  

  Hlasovalo :      8 poslancov       Za : 8    Proti : 0       Zdržali sa: 0 

   

  K bodu č. 7 

  Obecné zastupiteľsto prerokovalo žiadosť o zmenu územného plánu p.č. 314/2, 314/3, 

  314/4, 315/2  od Investment Project Lyra spol. S r.o. Bratislava a po   

  prerokovaní OZ uznieslo, že    uvedená parcela nie je  v súľade s územným plánom 

  obce Malé Dvorníky. Obecné zastupiteľstvo nesúhlasilo s otvorením ÚP obce Malé 

  Dvorníky za účelom zmeny. 

  Hlasovalo :      8 poslancov          Za : 8          Proti : 0               Zdržali sa: 0 

 

 K bodu č. 8 

  Obecné zastupiteľstvo prerokovalo  žiadosť o zmenu funkčného využitia územia na 

  nehnuteľnosti  p.č. 346/20 od firmy Investment Project Lyra spol. s r.o. Bratislava a po 

  prerokovaní  Obecné zastupiteľstvo  nesúhlasilo so zmenou.   

  Hlasovalo :      8 poslancov          Za : 8          Proti : 0               Zdržali sa: 0 

 

  K bodu č. 9 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo   žiadosť Ing. Oto Csiba a 

manž.   Bc. Rita Csiba Fekete o udelenie súhlasu s prevodom pozemkov parc. registra 

“C” č.  346/181, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 685 v kat. území 

Malé Dvorníky o celkovej výmere 334 m2 a pozemku parc. registra “C” č. 346/111, 



orná pôda,   zapísaná na  LV č. 685 v kat. území Malé Dvorníky o celkovej 

výmere 716 m2 ,  a  pozemku parc. registra  “C” č. 346/71, ostatná plocha,  zapísaná 

na LV č. 685 v kat. území Malé Dvorníky o celkovej výmere 614 m2 a po prerokovaní 

OZ schválilo predaj  uvedených pozemkv  za predajnú cenu 27,00 Eur/m² pre  Bc. 

Rita Csiba Fekete  bytom Gaštanový rad 474/6, 929 01  Malé Dvorníky.  

  Hlasovalo :      8 poslancov          Za : 8          Proti : 0               Zdržali sa: 0 

   

  K bodu č. 10 

  a/  

 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ing. Tomáša Bartalosa, a Ing. Eriky 

 Bartalosovej o odkúpenie pozemku parc. registra “C” č, 487/20  zapísaný na LV č. 685 v kat. 

 území Malé Dvorníky o celkovej výmere 346 m2 a pozemku parc. registra “C” č, 487/50  

 zapísaný na LV č. 685 v kat. území Malé Dvorníky o celkovej výmere 591 m2 ,  a po 

 prerokovaní OZ schválilo predaj pozemku p.č. 487/20 a 487/50  za predajnú 

 cenu 75,00 Eur/m² pre Ing. Tomáš Bartalos a manž. Ing. Erika Bartalosová,  bytom 

 Ulica Kráľa Žigmunda 5868/24, 929 01  Dunajská Streda. 

  Hlasovalo :      8 poslancov          Za : 6          Proti : 0               Zdržali sa: 0 

 

  K bodu č. 11 

  Členovia návrhovej komisie predložili návrh na uznesenie. Uznesenia boli jednohlasne 

  schválené.  

  

 K bodu č 12 

 Na záver poverený zástupca starostu obce poďakoval všetkým prítomným poslancom 

 za účasť a ich aktívny prístup a ukončil rokovanie. 

  

 V Malých  Dvorníkoch, dňa 11.07.2022       

              Ladislav Pálffy 

               poverený zástupca starostu obce 

 Zapísal:   Attila Méry     

 Overovatelia:    Gabriel Bazsó 

   Peter Madarász 

 



U z n e s e n i a  

  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 5/2022 obce Malé Dvorníky  

                zo dňa 11.07.2022 

 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Malé Dvorníky berie na vedomie : 

 -  Správu o plnení uznesení 

 Bod č. VI. 

Obecné zastupiteľstvo  uznieslo, že záverečný účet obce za rok 2021 bol vrátený 

účtovníčke obce na prepracovanie.  

 Bod VII. 

 Obecné zastupiteľstvo nesúhlasilo s otvorením ÚP obce Malé Dvorníky za účelom 

 zmeny p.č. 314/2, 314/3, 314/4, 315/2 pre Investment Project Lyra spol. s r.o. 

 Bratislava . 

 Bod VIII. 

 Obecné zastupiteľstvo neschválilo zmenu funkčného využitia územia na  

 nehnuteľnosti  p.č. 346/20 pre firmu Investment Project Lyra spol. s r.o. Bratislava.  

 Bod IX. 

 OZ schválilo predaj   pozemkov parc. registra “C” č. 346/181, zastavaná plocha a 

 nádvorie, zapísaná na LV č. 685 v kat. území Malé Dvorníky o celkovej výmere 334 m2 a 

 pozemku parc. registra “C” č. 346/111, orná pôda,  zapísaná na  LV č. 685 v kat. území Malé 

 Dvorníky o celkovej výmere 716 m2 ,  a  pozemku parc. registra “C” č. 346/71, ostatná 

 plocha,  zapísaná na LV č. 685 v kat. území Malé Dvorníky o celkovej  výmere 614 m2  za 

 predajnú cenu 27,00 Eur/m² pre  Bc. Rita Csiba Fekete  bytom Gaštanový rad 474/6, 

 929 01  Malé Dvorníky. 

 Bod X.  



 Obecné zastupiteľstvo na základe osobitného zreteľa schválilo predaj pozemku p.č. 

 487/20 a 487/50  za predajnú  cenu 75,00 Eur/m² pre Ing. Tomáš Bartalos a manž. Ing. 

 Erika Bartalosová,  bytom  Ulica Kráľa  Žigmunda 5868/24, 929 01  Dunajská 

 Streda. 

 

 

  V Malých  Dvorníkoch, dňa  11.07.2022      

 

           Ladislav Pálffy 

       poverený zástupca starostu obce 


